
 

Бишкек шаарынын Ленин райондук  Ж.Садыков атындагы №84 орто 

мектебинин тарых жана география бирикмесинин 5 жылдык отчет 

анализи 

 

   Мектептин Усулдук Бирикмелеринин арасында жалпы иш алып баруу темасы .: 

“Мугалимдер окутуунун жана тарбиялоонун жаӊы технологияларын үйрөнуп 

аларды практикада колдонуу менен окуучулардын билим денгээлин которуу” 

    Тарых жана география бирикмесинин иштеп жаткан проблемалык темасы .: 

 “Тарых, география сабактарында окутуунун инновациялык ыкмаларын 

пайдалануу менен окуучулардын билим деӊгээлин кѳтѳрүү” 

 

Усулдук Бирикменин алдыга койгон максаттары жана милдеттери: 

Максаты: 

1. Усулдук бирикмелердеги мугалимдердин чеберчилигин жана квалификациясын 

жогорулатуу, ошондой эле жаш мугалимдердин кесиптик ɵнүгүүсүн колдоо 

2. Билим беруу чɵйрɵсүндɵгү окутуунун сапатына, максаттарына жана натыйжаларына 

бирдиктүү талапты камсыз кылуу 

3. Мугалимдердин педогогикалык ишмердүүлүгүн натыйжалуулугун баалоо 

Усулдук иштер боюнча негизги багыттары: 

-Мектептеги усулдук жана инновациялык иштерди уюштуруу процесстин ɵнүгүүсүн 

кɵзɵмɵлгɵ алуу жана жетектɵɵ  

-Отурумдарды ɵткɵрүү 

-Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу үчүн кесиптик курстан ɵткɵрүү 

-УБ нин ар бир мүчɵсүн КТУсун аныктоо үчүн комиссия түзүү 

 Усулдук  Бирикменин милдеттери :   

-Мугалимдин жеке иш  пландарын бекитүү, автордук программаларды жана усулдарды 

талдоо 

-Класстан класска кɵчүрүүдɵ, бүтүрүүчү класстардын жыйынтыктоо аттестатциясынын 

материалдарын бекитуу (оозеки сынактар учун) 

-Предмет боюнча олимиаданы уюштуруу жана ɵткɵрүү 

-Мугалимдердин чеберчилигин жана квалификациясын жогорулатуу, ошондой эле жаш 

мугалимдер менен иштɵɵсүн уюштуруу 

-Усулдук бирикменин жыйналыштарын ɵткɵрүү 

-Инновацилык технологияларды ɵздɵштүрүү жана колдоно билүү 

-Өз билимин жогорулатуу 



-Билим берүүнүн сапатын жогорулатуу негиз болгон тесттердин, диагностикалардын 

маалымат банкын тузуу 

-Предметтик олимпиадаларды өткөрүү 

-Окуу-тарбия процессин уюштуруу  

-Окуу ишмердигине шыктуу окуучулар менен иш алып баруу  

-Окуу ишмердигинде ишмердүүлүгү төмөн окуучулар менен иш алып баруу  

 

Бирикмеде эмгектенген мугалимдер тарабынан билимин жогорулатуу темасы тандалып 

алынган жана ошол теманын аралыгында ар кандай окуу материалдардан жана интернет 

булактарынан  маалымат алып турушат. Өздөрү алган маалыматтарынын негизинде 

доклад жазашат, башка мугалимдер менен маалымат бөлүшүшүп турушат. 

  Тарых, география, адам жана коом мугалимдеринин өзүн-өзү өнуктуруу темасы. 

№

  

Аты жѳну Өзүн-өзү өнүктүрүү темалары 

1 Асылбекова Л.Б Окуучулардын ѳз алдынча иштѳѳсун жана ой жүгүртүүсүн 

ѳнүктүрүү 

2 Дуйшеналиева Р.А Тарых сабагында билим сапатын жогорулатуу үчүн жаӊы 

технологияларды чыгармачылык менен пайдалануу 

3 Карыбекова  Н.М Тарых сабагын окуутуда окуучуларды суроо жооп ыкмасын 

колдонуу менен окуучулардын билим деӊгээлин көтөрүү 

4 Жолдошова А,И. Адам жана коом сабагында окуучулардын жарандык аӊ сезимин 

калыптандыруу 

5 Акынова Ч .Ж. Тарых сабагын окуутуда окуучуларды суроо жооп ыкмасын 

колдонуу менен окуучулардын билим деӊгээлин көтөрүү 

6 Чотбаева Р.Ж География сабагында инновациялык ыкмаларды пайдалануу 

менен билим деӊгээлин көтөрүү 

7 Бердибекова А.М. Инновациялык ыкмалардын негизинде , окуучуларга 

«Кыргызстан жана дүйнө тарыхы» боюнча системалуу билимди 

калыптандыруу жана алардын өз алдынча өнүгүүсүнө түрткү берүү 

 

. 

 

Тарых, география жана адам жана коом сабагы боюнча жүргүзүлгѳн иштеринин 5 

жылдык отчету 

Тарых жана география  сабагында окуучулар ээ болуучу компетенттүүлүктөр 

             Жалпысынан тарых жана география бирикмесинде 2017-2018 -окуу жылдарында  

7  мугалим эмгектенип келет. Алардын 5 мугалими тажрыйбалуу.  Алардын арасында 2 



мугалим ардактуу эс алууга чыгышкан. 2 мугалим башка үй бүлөлүк шартта иштебей 

калышкан.  

 2019-2021-окуу жылында  7 мугалим эмгектенет  алардын ичинен:   Бирикменин 

жетекчиси Чотбаева Ракыя Жолдошбековна   

География мугалимдери-2: Асылбекова Л. ,Чотбаева Р. 

Тарых мугалимдери -4: Дуйшоналиева Р., Жолдошева А 

.,  Карыбекова Н., Бердибекова А.,  Акунова Ч. .    

Тарых   жан а география бирикмесинде жаш    Акунова Ч.  тарых   мугалим   болуп 

эмгектенет.    Насаатчысы  болуп тарых   мугалими    Дуйшеналиева Роза 

Асановна  дайындалып,   жыл   ичинде  өзүнүн  насааттарын   көргөзүп  жардам 

берди.   Азыркы учурда тарых, адам жана коом сабактарынан сабак берет.  

Ошондой эле Бердибекова А. тарых сабагынан мугалим. Насаатчысы Асылбекова Л. 

      Кесип ээсинин компетенттүүлүгү – адамдын инсандык жана адистик сапаттарына 

байланыштуу сыпатталат, анын сапаттары – ишиндеги жана мамиледеги көрсөткүчтөрү 

менен аныкталат. 

                              Маалыматтык компетенттүүлүк 

 

— адамзаттын өнүгүүсүнүн тарыхый жолу жана тажрыйбасы тууралуу базалык 

билимдери бар; 

— маалыматты өз ишмердигин пландаштыруу жана жүзөгө ашыруу үчүн 

пайдаланып, аргументтүү корутунду жасоонун, маалыматка сынчыл ой жүгүртүүнүн 

негизинде чечимдерди аң-сезимдүү кабыл алат; 

— тарыхый мүнөздөгү материалдарды өз алдынча максаттуу тандап, фактыларды, 

версияларды, баалоолорду, өнүгүүнүн альтернативаларын жана тарыхый маалыматтардын 

булактарын салыштырып, жалпы анализ жасап жана божомолдорду түзүп, өткөндү 

баалоодо өз аргументтерин келтире алат; 

— алынган тарыхый-социалдык маалыматка сынчыл анализ жасап, курчап турган 

реалдуулукка карата өз позициясын аргументтүү коргоп, аларды пайда болгон көз 

караштык системалар менен салыштыра алат; 

— тарыхый процесске түшүндүрмө берип, анын себептик-натыйжалык 

байланыштарынан мисал келтире алат; 

— түрдүү тарыхый окуяларды азыркы турмуш, тарыхый инсандардын азыркы 

инсандар менен салыштыра алат. 

 

                Социалдык-коммуникативдик к  омпетенттүүлүк 
 

— өз максаттарын башка адамдардын жана социалдык топтордун кызыкчылыктары 

менен салыштырат, позициялардын түрдүүлүгүн таануунун жана баалуулуктарга (диний, 

этникалык, профессионалдык, инсаедык ж.б.), башка адамдарга карата урматтоо 

мамилесинин негизинде, өз көз караштарын маданияттуу коргой алат; 

— тарыхый өнүгүүнүн мыйзам ченемдүүлүктөрүн айкындап, өткөндөгү жана 

азыркы учурдагы окуяларга баа берип, тарыхый дискурстарга өз мамилесин билдирет; 

— тарыхый фактыларга түшүндүрмө берүүнүн объективдүү жана субъективдүү-

инсандык ыкмаларын айырмалай алат; 

— дүйнөлүк цивилизациялардын жашоо-тиричилигине таасир этүүчү фаторлорго 

түшүнөт жана түшүндүрмо бере алат жана маселелерди чечүү үчүн башка адамдардын 

жана социалдык институттардын ресурстарын колдонот; 



— жалпы адамзаттык баалуулуктарды негиз кылып алып, гуманизмдин идеяларын 

көтөрүп чыгат, адам укуктарын урматтайт, маданиятка жана дүйнө элдеринин өткөндөгү 

тарыхына толеранттуу мамиле жасайт; 

— маданият таануучулк билимдерине, тажрыйбасына, эмоциялык-баалуулук 

баалуулук системасына таянып, башка элдер жана маданияттар менен өз ара алака-мамиле 

түзөт. 

 

                                  Өзүн-өзү өркүндөтүү компетенттүүлүгү 
 

— илимий проблемаларды коет, анын актуалдуулугун негиздейт, окуу жана/же 

турмуштук кырдаалдагы маалыматтардан карама-каршылыктарды табат жана өз алдынча 

же башкалар менен бирге аракеттенип, түрдүү ыкмаларды колдонуп, андан аркы 

аракеттер тууралуу чечим кабыл алат; 

— диалогдон зарыл маалыматтарды алып, аны жеке, социалдык жана 

профессионалдык проблемаларды оозеки жана жазуу түрүндөсунуш кылат; 

— ишмердик процессинде, адамдардын, уюмдардын жана коомдук институттардын 

ортосундагы өз ара мамилелеринде, коомдо үстөмдүк кылган типологиялык маданий-

баалуулук системаларды колдонот; 

— тарыхый-маданий баалуулуктарга инсандык мамилесин билдирет; 

— окуяларга жана инсандарга аргументтүү мүнөздөмө берет. 

 

 

 
 

 

Компетенттүүлү

ктөр 

 

Тарых  сабагы боюнча предметтик компетенттүүлүктөр 



1 Хронологиялык 

жана 

картографиялык  

негизги даталарды атап, хронологиясын тизмектей алат; 

мезгилдик терминологияны колдонуп, мезгилдик бирдиктерди 

(жылды, кылымды, биздин заманга чейинки жана биздин 

заманды) аныктап, алардын ортосундагы айырмачылыктарды 

таба алат;  

окуяларды конкреттүү мезгилге шайкеш келтирет; 

даталарды белгилүү тарыхый окуялар менен шайкеш келтире 

алат; 

аталган окуяга, көрүнүшкө, процесске дал келбеген даталарды 

таба алат;  

даталарды системалаштыруу принциптерин негиздейт. 

тарыхый картада орун алган шарттуу белгилерди окуй алат жана 

туура колдонот; 

тарыхый окуяларды тарыхый карта менен шайкеш келтире алат; 

өз алдынча контурдук картада мамлекеттердин чек араларын 

жана алардын өзгөрүшүн, үйрөнүлүп жаткан окуялардын 

жайгашкан жерин жана материалдык маданияттын эстеликтерин 

белгилей алат. 

карта боюнча тарыхый окуяларга түшүндүрмө берет; 

дүйнөлүк тарыхый процесстерге байланыштуу картадагы 

өзгөрүүлөрдү анализдейт; 

2 Тарыхый-

цивилизизация 

лык  

дүйнөлүк цивилизациялардын жашоого жөндөмдүүлүгүнө 

таасир эткен фактолорго түшүнөт жана түшүндүрмө бере алат; 

адамдардын эмгек жана чарбалык ишмердүүлүктөрүнүн 

эволюциялык процессин, материалдык өндүрүштүн, техниканын 

өнүгүшүн, экономикалык мамилелердин мунөзүндөгү 

өзгөрүүлөрдү сүрөттөп бере алат; 

тарыхый окуяларды, көрүнүштөрдү сүрөттөп бере алат; 

фактыларды (айрым окуяларды) жана процесстерди, 

көрүнүштөрдү шайкеш келтире алат; 

тарыхый окуялардын себептик-натыйжалык байланыштарын, өз 

ара байланыштарын айкында алат; 

тарыхый окуялардын жана процесстердин тенденциясын, 

динамикасын, диалектикалык өсүүсүн жана карам-

каршылыктуулугун ачып бере алат; 

тарыхый окуяларды, кырдаалдарды көрүнүштөрдү салыштыра 

алат; 

окуялардын, процесстердин жана көрүнүштөрдүн маңызын, 

тиешелүү экендигин, типтерин ажыратып бере алат; 

окуяны жыйынтыгына, бүгүнкү күндүн көз карашты менен 

баалоо. 

3 Этномаданий өз элинин маданий байлыктарын анализдеп, анын тарыхый-

маданий баалуулуктарына инсандык мамилесин билдирип, өз 

өлкөсүнүн жана адамзаттын материалдык жана руханий 

маданият жаатындагы байлыктарын сактайт жана көбөйтөт, 

улуттун байлыгынын жана тарыхый баалуулуктарынын 

сактоочусу болуп саналат 

үй-бүлөлүк, социалдык, коомдук көрүнүштөрдүн жана када-

салттардын маданият таануучулук негиздерин өздөштүрүп, өз 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

География   сабагынан  ээ болуучу негизги компетенттүүлүктөр 

элинин маданий мурастарына урматтоо жана башка элдердин 

маданий мурастарына толеранттуу менен мамиле жасайт. 

адамдын, адамзаттын, айрым элдердин жашоосунун руханий-

адептик негиздерин, ата мекендик жана дүйнөлүк тарыхты 

өздөштүрүүгө кызыгат жана улуттук жана жалпы адамзаттык 

баалуулуктарга урматтоо менен мамиле жасайт; 

элдердин жана цивилизациялардын дүйнөлүк маданиятка 

кошкон салымын баалап, өз өлкөсүнүн жана жалпы адамзаттын 

материалдык жана руханий маданият жаатындагы мурастарын 

сактайт жана көбөйтөт; 

маданият таануучулук жана эмоциялык-баалуулук мамиленин 

тажрыйбасына таянып, башка элдердин жана маданияттардын 

өкүлдөрү менен алака-мамиле түзөт; 

диний көз караштардын пайда болушу, өнүгүшү (диний жана 

диний эмес окутуу); коомдук ой-жүгүртүүлөр, илимий 

идеялардын жаралышынын тарыхын, илимдин жана диндин 

адамзаттын жашоосундагы ролун баалап, адамдар, уюмдар жана 

социалдык институттар менен өз ара мамилесинде коомдо 

үстөмдүк кылган маданий-баалуулук системасын колдонот. 

4 Социалдык-

жарандык 

доорго өз изин, ордун калтырган тарыхый инсандардын аттары 

атап бере алат; 

жеке инсандык ой-жүгүртүүнүн, өткөндөгү жана азыркы 

учурдагы адамдардын социалдык, руханий, адептик 

тажрыйбасынын негизинде тарыхый инсандарга мүнөздөмө 

берет; 

улуу ишмерлердин тарыхый ишмердүүлүктөрүнүн маанисин 

ачып берет; 

айрым инсандардын ролун «доордун руху» менен салыштыра 

алат; 

тарыхый инсандардын портреттерин берилген критерийлер 

боюнча классификациялайт жана топтоштурат; 

тарыхый өнүгүүнүн контесинде инсандардын тарыхый ордун 

аныктай алат; 

түрдүү тарыхый доорлордогу адамдардын жашоо-тиричилигин 

салыштырып, алардын муктаждыктарын, кызыкчылыктарын, иш-

аракеттеринин мотивдерин, дүйнөнү кабылдоосун, 

баалуулуктарын ажырата алат. 



“География” предметинин максаттарына жана милдеттерине ылайык үч 

предметтик компетенттүүлүгү болуп көрсөтүлгөн : Географиялык , геоэкологиялык, 

социялдык-инсандык. 

 -  Географиялык компетенттүүлүк-дүйнөнүн бүтүндүү сүрөтүн көрүү, чечилүүчү 

маселелерге жана бар болгон жагдайларга карата географиялык мейкиндиктин кɵп 

түрдүү жараяндары жана кубулуштары жонундо билимди пайдалануу жана 

ынгайлашуу жɵндɵмдүүлүгү.                                            

 - Геоэкологиялык компетенттүүлүк - адамдардын, аймактардын жана жаратылыш 

чɵйрɵсүнүн ортосундагы оз ара байланыштардын татаал системасын баалоо, 

жаратылыштык-социалдык дүйнɵгɵ нарктуу мамилени жаратуу жɵндɵмдүүлүгү. 

 - Социалдык-инсандык компетенттүүлүк- реалдуу географиялык мейкиндикте 

ыӊгайлашуу жана аракеттенүү, инсандык максаттарды жана маанилерди аныктоо, 

аларды ɵз жашоосунда  долбоорлордо жана жүзɵгɵ ашыруу жɵндɵмдүүлүгү. 

 

ТАРЫХ САБАГЫ УСУЛДУК БИРИКМЕСИНИН МУГАЛИМДЕРИ 

        

                    Дүйшөналиева Роза Асановна-тарых сабагы мугалими 

Өз билимин өркүндөтүү боюнча усулдук темасы: “Тарых сабагында интерактивдүү 

ыкмаларды колдонуу менен окуучулардын билим деңгээлин жогорулатуу‖ . 

Дүйшөналиева Роза Асановна-мектептин алдыңкы мугалимдеринин бири,мыкты 

насаатчы,жоопкерчиликтүу адис.Сабакта интерактивдүү ыкмаларды колдонуу менен 

окуучуларды өз алдынча тыянак чыгарууга,окугандарын адабий тилде айтып берүү 

жөндөмдүүлүктөрүн өстүрүүгө айрыкча көңүл бурат.Көбүнчө аңгемелешүү ыкмасы жана 

проблема коюп аны чечүүгө багытталган проблемалуу окутуу ыкмаларын (ПОПС) 

колдонот. 

Практика жүзүндө аткарылган иштердин формалары: 

Дидактикалык иштердин иштелмелери. 

Докладдар Жаш мугалимдерге сабактын планын жазуу боюнча 

кеңештер.Интерактивдүү ыкмалар менен окутуу.Сабакка 

анализ жана өздүк анализ.сабактын максаттарын коюу 

боюнча кеңештер. 

Сабактар Дунган,калмак жана уйгур элдеринин  Жети-Сууга журт   

которуулары.Бий Янху.8-кл 

Кыргызстан  хрущевдук (1953-1964-жж) жылдарда.                            

Класс:11-класс. .  

Кыргызстандагы улуттук-боштондук күрөш11-кл 

                                                                                                                                                      

Класстан тышкаркы иштер Коомдук жана мамлекеттик ишмер,Кыргыз Эл Баатыры 

Т.Усубалиевга 100 жыл. 

―Адам укуктарынын Декларациясы‖ 

8-класстар арасындагы ―Акыл ордо‖ 

Эч ким, эч качан унутулбайт. 

Улуу Жеңиштин 75 жылдыгына карата. 

Үркүн. 100 жыл. 



 

Карточалар Тесттер,олимпиадалык тапшырмалар,портреттер. 

долбоорлор ―Зомбулукту актаба‖ 

 

Акынова Чынара Жыргалбековна- тарых  сабагы мугалими 

 

Өз билимин өркүндөтүү боюнча усулдук темасы: 

 

Акынова Чынара Жыргалбековна-  жаш  мугалими,иштегенине 8 ай болду.Ошого 

карабастан быйылкы окуу жылында  9 орус классына ачык сабак өттү. 5-з класска класс 

жетекчилик милдетти аткарып жатат. 

Практика жүзүндө аткарылган иштердин формалары: 

Дидактикалык иштердин иштелмелери. 

докладдар  

сабактар Становление и развитие Кыргызской национальной 

государственности. 

9-класс. 

                                                                                                                                                      

Класстан тышкаркы иштер Кл саат. Мекеним Кыргызстан. 

Кыргызстандын тарыхый –архитектуралык эстеликтери.  

 

 

 

карточалар Тесттер,олимпиадалык тапшырмалар,портреттер. 

долбоорлор ―Зомбулукту актаба‖ 

 

 

  

                   Чотбаева Ракыя Жолдошбековна – география сабагы мугалими 

Өз билимин өркүндөтүү боюнча усулдук темасы: 

“ География сабагында инновациялык ыкмаларды пайдалануу менен билим 

деӊгээлин кɵтɵрүү” 

        Чотбаева Ракыя Жолдошбековна—11 жылдан бери мугалимдик кесипти аркалап 

келе жатат .Сабактарын орус жана кыргыз класстарында берип  эмгектенет . 

Жоопкерчиликтүү адис,  негизги сапаттары - өз ишине берилгендик,  изденүүчүлүк,   

адистик чеберчилик,  кесипкөйлүк, окуучуларга  болгон камкоордук, кесиптештеринин 

арасында чоң кадыр–баркка ээ.  Ракыя Жолдошбековна – сабактын максатын так койуу, 

ага жараша аны максаттуу машыктыруу,  үйрөнгөнүн чыгармачылык менен өздөштүрүүгө 

багыттоо жана баланын чыгармачылыгын ойготууга, аны өркүндөтүүнүн жолун изденүү 

менен билим берет, өстүрөт жана тарбиялайт. 

 

Практика жүзүндө аткарылган иштердин формалары: 

  Дидактикалык иштердин иштелмелери: 



Докладдар «Мугалимдин компетенттүүлүгү», 

 

Сабактар ―Великие георграфические открытия‖ 

―Жалал-Абад облусу‖ 

«Типология современных стран мира» 

Класстан 

тышкары 

иштер 

―Мекенди коргоо ыйык милдет‖ 

―Жаратылышка аяр мамиле кылуу‖ 

―Коранавирус коркунучтуу илдет‖ 

Карточкалар Тесттер, олимпиадалык тапшырмалар, ар кандай деңгээлдеги, тематикалык 

тапшырмалар. 

Долбоорлор  

 

Өз билимин өркүндөтүүнүн жыйынтыгы:   Эгерде ар бир иш-аракеттин натыйжасында эч 

кандай жетишкендиктер болбосо,  ал иш маанисиз болуп эсептелет.  

Ракыя Жолдошбековнанын  усулдук темасы  боюнча жыйынтык тѳмѳнкүдѳй: 

 Сабактардын шилтемелерин, ар тараптуу карточкалар, программалар, сценарийлер 

иштелип чыкты; 

 

 Ачык сабактарды иштеп чыгуу жана ѳткѳрүү, инновациялык технологияларды 

жүргүзүү; 

 

 Электрондук түрдѳ тест материалдарынын пакетин иштеп чыгуу; 

 Стандарттык сабактын пландоонун темалары;   

 Предмет боюнча дидактикалык топтомдор ( ѳз алдынча иштер, практикалык жана 

контролдук иштер); 

 Предмет боюнча кроссворддордун жыйнагын түзүү; 

 Тематикалык класстык сааттардын иштелмелеринин, ата-энелер чогулуштарынын 

жана сабактан сырткаркы иш-чаралардын топтомдору ( билим берүүчү оюндар, 

конкурстар); 

 Окуучуларды даярдоодо олимпиадалык материалдын топтомун иштеп чыгуу; 

 Предметтик усулдук бирикменин  административдик документациясынын 

топтомун түзүү; 

     Ракыя Жолдошбековна  өз билимин өркүндөтүү темасы боюнча ар кандай 

окутуунун активдүү усулдарын колдонот. Окуучулар кызыктуу кластерлерди, 

синквейндерди  түзүшүп, ѳзүлѳрүнүн кызыгууларын кѳрсѳтүшөт. Сабактарына  

абдан жандуу катышышат, топтордо иштеп, бири-бирин уга билүүгѳ үйрѳнүшөт.  

Жѳндѳмдүү балдарды окутуу  максатында окуу процессинде  проблемалык 



жагдайларды түзүп,  жөндөмдүү окуучуларга жогорку татаалдыктагы 

тапшырмаларды берет.  Ишти ушул максатта пландаштырып алып баруу абдан 

эффективдүү  жана жемиштүү экендигин айгинелеп, өзүнүн  практикасында  

колдонуп келет.  

 

 

          Асылбекова Лариса Болотбековна- география сабагы мугалими 

                  Өз билимин өркүндөтүү боюнча усулдук темасы: 

“ Окуучулардын ѳз алдынча иштѳѳсун жана ой жугуртуусун ѳнуктуруу” 

Асылбекова Лариса Болотбековна – Мугалимдик кесипти коп жылдан бери аркалап 

келген тажрыйбалуу мугалим.  Өзүнүн билимин ɵркүндɵтүү темасына ылайык 

окуучулардын оз алдынча иштɵɵсүн  жана ой жүгүрүүсүн  -сабакта балдардын 

өздоштүрүүсү үчүн зарыл болгон  принциптерди, ыкмалар менен методдорду  ийкемдүү 

колдоно билип, билим менен тарбияны айкалыштыра  жүргүзө алган   чыгармачыл 

мугалим.  Окуу-тарбия иштерин жүргүзүүдө катуу тартип менен эмес, окуучу менен 

биргеликте, аларга адеп-ыйманды жан чынчылдыкты үйрөтүү менен бирге иш жүргүзөт.  

Ошондой эле жалпы педагогикалык жамааттын кадыр-баркына да ээ 

Практика жүзүндө аткарылган иштердин формалары: 

  Дидактикалык иштердин иштелмелери. 

Докладдар «Мугалимдин компетенттүүлүгү», 

 

Сабактар ―Ысык -Кɵл облусу‖ 9-класс, 

―Япония‖ 10-класс 

Класстан тышкары 

иштер 

―Салам сага, санжыралуу Ноорузум!‖ 

 

Карточкалар Тесттер, олимпиадалык тапшырмалар, ар кандай деңгээлдеги 

таркатма материалдар 

Долбоор Жаны китепти апробациядан ɵткɵрүү  

    



Асылбекова Лариса Болотбековна -окуучуларды  олимпиадага даярдоодо кɵп 

жетишкендиктерге ээ болуп келет. 2019 - окуу жылында Республикалык олимпиадага 

окуучуларды даярдап биринчи орунга ээ болгон. 

Жаӊы окуу куралдарын апробациялоодо ɵз салымын кошуп эмгектенип келет. 

 

 

                     Бердибекова Айжан  Мейилбековна – тарых сабагы мугалими 

 Өз билимин өркүндөтүү боюнча усулдук темасы: 

“Инновациялык ыкмалардын негизинде , окуучуларга «Кыргызстан жана дүйнɵ 

тарыхы» боюнча системалуу билимди калыптандыруу жана алардын алдынча 

ɵнүгүүсүнɵ түрткү берүү” 

Айжан Мейилбековна -жаш адис. 2018-жылдан бери ушул мектепте эмгектенип келе 

жатат.  Инсан  жана кесип ээси катары Кыргыздын тарыхын окутууда  улуттун беделин 

көтөрүүгө, Ар бир элдин тарыхын окутууда ―тарыхы болбой эл болбойт ― демекчи 

тарыхты так ,туура  сүйлөп, анын үлгүсүн башкаларга көргөзө билүү негизги милдети 

катары эсептеген,  өз ишине берилгендик, педагогдук жоопкерчилик менен мамиле 

кылган мектептин чыгармачыл активдүүлүгү менен айырмаланган мугалими. 

Өзүнүн жаш адис экенине карабай жумалыктарда ачык сабактарын жогорку денгээлде 

ɵтүп, кадыр баркка ээ боло алды. 

Практика жүзүндө аткарылган иштердин формалары: 

 

          Дидактикалык иштердин иштелмелери. 

Докладдар ―с помощью инновационных методов сформировать у 

учащихся систематическое понятие истории 

Кыргызстана и мировой истории, также 

способствовать их личностному росту‖ 

 

―Жусуп Абдырахманов – улут лидери (бала чагы, 

ишмердүүлүгү, ɵлүмүнүн себептери)‖ 



Сабактар ―Культура и религия древних египтян‖ 

 

―Древние цивилизации Месопатамии‖ 

Класстан тышкары иштер ― 5-март – Ак калпак күнү‖ 

―Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгына карата 

уюштурулган, ―Улут лидери‖ иш чарасы‖             

Карточкалар 6-5-6-7-класстар үчүн окуучулардын сабакты 

өздөштүрүүсүнө жараша карточка даярдады. 

Тесттер, тематикалык тапшырмалар, физкультминутка 

Долбоорлор  

 

  

 

     Жолдошева Айпери Ишенбаевна – тарых жана адам жана коом сабагы мугалими 

Өз билимин өркүндөтүү боюнча усулдук темасы: 

“Адам жана коом сабагында окуучулардын жарандык  ан сезимин калыптандыруу” 

Жолдошева Айпери Ишенбаевна - жаш муундарга билим-тарбия берүү  менен аларды 

Мекенибиздин татыктуу патриот инсандары катары  тарбиялоодо өзүнүн салымын   

кошуп,    Ата Мекенибиздин гүлдөп өсүшүнө өзүнүн ак эмгеги жана билими менен    

кызмат кылып     келе жаткан  мектептин алдыңкы чыгаан мугалими.                                                                                                                                              

    Жолдошева Айпери Ишенбаевна адам жана коом      мугалими, адегенде, эзелки 

тарыхын билип,  аны урпактарга таза сактап өткөрүп берүү өзүнүн негизги милдети деп 

эсептейт.  Адам жана коом сабагын окуучуларга ɵтɵ кылдаттык менен айтып түшүндүрүп 

берет.Ар кандай тесттик жана атаандаштык оюн-сабактарды уюштуруп, окуучулардын 

суймончулугуно ээ.                                                                                                                                    

          Жолдошева Айпери Ишенбаевна -озунун сабагында  окуучуга  эрежелерди гана  

жаттатпай, эне тилинде таза, так, туура, маданияттуу жана бай сүйлөп, ошондой эле  жаза 

билүүгө көнүктүрүүгө аракеттенет.  Сабакта окутуунун дидактикалык принциптерин эске 

алуу менен  сөз байлыгын байытуучу окутуунун аңгемелешүү методдорун, талкуу 

методун, проблемалык кырдаал түзүү менен  окутуу методун, изилдөө методун, ошондой 

эле интерактивдик методдорду колдонот. 

Практика жүзүндө аткарылган иштердин формалары: 



Докладдар  

Сабактар ―Мамлекет  жана анын  символикасы‖5-класс 

―Улуу Жибек жолу‖ 

―Кесиптер дуйносу‖ 

Класстан 

тышкары иштер 

―Мекенден айрылганча ɵмүрүӊдɵн айрыл‖ 

―Ак калпак -куну‖ 

―Короновирус деген эмне‖ 

Карточкалар Тесттер, ар кандай деңгээлдеги, тематикалык таркатма  тапшырмалар. 

Материалдар. 

 

Натыйжада мугалим окуу программасын өздөштүрүүдө бир топ ийгиликтерге жетише 

алды. 

 Тандап алган тема боюнча мугалимдердин тажрыйбасын окуп үйрөнүү; 

 Темага ылайык усулдук, педагогикалык жана психологиялык адабияттардагы 

материалдарды системага  жана ишти жөнгө салууда мугалимдин иш билгилиги 

төмөндөгү багыттар боюнча бааланышы керек; 

 Педагогикалык кесиптик иш билгилик; 

 Окутуу-үйрөтүү процессин уюштура билгичтик; 

 Инсандык психологияга  аяр мамиле жасай билгичтик; 

 Билим деӊгээлинин жетиштүүлүгү, тармактык билимдин бекемдиги; 

 Мугалимдик кесипке берилгендик, педагогдук ишмердүүлүктү аркалоо; 

 Окуу программалары боюнча түшүнүк, кабардарлык деӊгээли; 

 Коммуникативдүүлү.  

 

                            Карыбекова Нургул  Мекеиловна – тарых сабагы мугалими 

Өз билимин өркүндөтүү боюнча усулдук темасы: 

“Тарых сабагын окуутуда окуучуларды суроо жооп ыкмасын колдонуу менен 

окуучулардын билим деӊгээлин көтөруу.” 

   Карыбекова Нургул  Мекеиловна –тажрыйбалуу, ишине так, ɵзүнүн кесибин сүйгɵн 

мугалим. Тарых сабагын окутууда окуучуларды суроо жооп ыкмасын колдонуу менен 

окуучулардын билимин билгичтигин ɵркүндɵтүп окутат. Тарых сабагын окутуу менен 

терминдерди, даталарды гана үйрɵтпɵстɵн ,сөздүн сырын билип, эне тилинде таза сүйлөө 

жана жазуу маданиятына жаш муундарды  үйрөтүү менен, ата салтын жана ата 

мурастарын билүү,  урматтап сактоо менен урпактарга өткөрүп берүүдө өз салымын 

кошуп эмгектенип келе жаткан  чыгармачыл изденүүчүлүк,  демилгелүүлүк  менен  өз 

ишине мамиле жасаган мугалим. 



Практика жүзүндө аткарылган иштердин формалары 

Докладдар  

Сабактар ―5-класс ачык сабак ―Египет‖‖ 

Класстан 

тышкары иштер 

―Бар бол, санжыргалуу Ноорузум!‖, ―5-март- Ак калпак күнү‖, 

―Коронавирус деген эмне‖  

Карточкалар Тесттер, олимпиадалык тапшырмалар, ар кандай деңгээлдеги, 

тематикалык тапшырмалар. 

  

Карыбекова Нургул  Мекеиловна--өзүнүн сабактарында окуучулардын сабакка болгон 

ынтызарлыгын жогорулатуу максатында коммуникативдик методду, аңгемелешүү 

методун, проблемалык кырдаал түзүү менен окутуу методун, тестирлөө методун жана 

оюнардын түрлөрүн колдонот. Бул методдорду колдонуу менен жогорку деңгээлдеги ачык 

сабактарды, ошондой эле иш-чараларды өтүп, өзүнүн иш-тажрыйбасын жайылтууда.                                                                                      

 

 

               Жылдык пландын аткарылышы.                                                                                

  2020-2021-окуу жылында Бирикменин планы түзүлүп, мектептин мүдүрү 

Д.К.Иманалиева тарабынан бекитилди. Пландын негизинде иштедик. План 

боюнча:  август айында сааттар бɵлүнүп ,класстар жана кабинеттер бектилди.  Сентябрь 

айынан баштап  аралыктан окутулду.  Сабактар  ар кандай платформаларда мисалы 

WhatsApp,  Zoom , Telegram,  Meet  , Google формалар менен отулуп жатты. Балдардын 

мүмкүнчүлүгүнɵ жана материалдык жактан аз камсыз болгон окуучуларга 

ылайыкталып  кɵп учурда WhatsApp  колдонулду. Мугалимдер тарабынан даярдалган 

видеосабактар кɵрсɵтүлүп, ɵз убагында сабактар ɵтүлүп жатты. . 

    Окуучулардын билим сапаты боюнча маалымат.                          

  Бирикменин мугалимдери окуучулардын билим сапаты боюнча ар бир чейрек 

сайын   мониторинг  тапшырышат. Жылдын аягында тарых жана география 

сабактарынын  жыйынтыгы болду.   

Тарых сабагынан 5-6-7-8-9-10-11-класстардын мониторинги . География сабагынан 6-7-8-

9-10-11-класстар, адам жана коом сабагынан 5-6-9-10-11-класстардын жалпы мониторинги 

корсотулду. 

 

 

               №84-орто мектебинин 2019-2020-окуу жылындагы география 

             сабагы боюнча жылдык билим сапатын текшеруунун жыйынтыгы 

            Сабагы Классы 
Баар-

дыгы 
"5" "4" "3" "2" 

Билим 

сапаты % 

Жети-

шуусу % 

 География 6а 33 8 13 12   64 100 

 География 6б 36 9 15 12   67 100 

 География 6в 36 7 5 23   33 100 

 География 6ж 37 6 13 18   51 100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 

 

 жалпы   142 30 46 65   54 99 

 География 6д 43 12 20 11         74    100 

 География 6г 42 10 17 15   64 100 

 жалпы   85 22 37 26   69 100 

 жалпы   227 52 87 91   61   

 География 7а 42 12 11 19   55 100 

 География 7б 42 4 25 13   69 100 

 География 7в 42 5 15 22   48 100 

 География 7г 42 6 11 25   40 100 

 жалпы    168 27 62 79   53 100 

 География 7и 47 12 13 22   53 100 

 География 7д 47 5 18 24   49 100 

 жалпы    94 17 31 46   51 100 

 География 8а 37 14 6 13   54 100 

 География 8б 36 16 6 11   61 100 

 География 8в 39 9 6 18   38 100 

 География 8г 37 10 13 10   62 100 

 жалпы   149 49 31 92   54 100 

 География 8д 42 13 14 15   64 100 

 География 8к 38 7 20 14   71 100 

 жалпы   80 20 34 29   68 100 

 География 9а 33 10 11 12   64 100 

 География 9б 33 13 12 8   76 100 

 География 9в 34 13 3 18   47 100  

 География 9г 36 13 18 12   86 100 

 География 9д 37 15 14 8   78 100 

 жалпы   206 67 70 76   67 100 

  География 9к 33 3 12 18   45 100 

  География 9л 35 7 16 12   66 100 

  жалпы  959 239 300 438   56 100 

 География 10А-кл 34 10 10 14   59 100 

 География 10Б-кл 30 10 9 11   63 100 

 География 10В-кл 21 7 3 11   48 100 

 жалпы   85 27 22 36   58 100 

 География 11А-кл 29 9 9 11   62 100 

 География 11Б-кл 26 11 5 10   62 100 

 География 11В-кл 26 8 6 12   54 100  

 жалпы   81 28 20 33   59 100 

 бардыгы   1125 294 342 507   57 
 



 
                                      №84-орто мектебинин 2019-2020-окуу жылындагы Кыргызстан тарыхы   

              сабагы боюнча жылдык боюнча билим сапатын текшеруунун жыйынтыгы 
 

           
            Сабагы Классы 

Баар-
дыгы 

"5" "4" "3" "2" 
Билим 
сапаты 

% 

Жети-
шуусу % 

  Кырг.тар. 5а 37 8 7 22   41 100 
  Кырг.тар. 5б 33 5 5 23   30 100 
  Кырг.тар. 5в 36 6 7 23   36 100 
  Кырг.тар. 5ж 36 7 11 18   50 100 
  Кырг.тар. 5е 36 8 10 18   50 100 
  Кырг.тар. 5г 36 7 12 17   53 100 
  жалпы   214 41 52 121   43 100 
  Кырг.тар. 5з 46 11 14 21   54 100 
  Кырг.тар. 5к 46 11 12 23   50 100 
  жалпы   92 22 26 44   52 100 
  Кырг.тар. 6а 33 10 7 16   52 100 
  Кырг.тар. 6б 36 9 4 23   36 100 
  Кырг.тар. 6в 36 5 6 25   31 100 
  Кырг.тар. 6ж  37 7 6 23   35 100 
  жалпы   142 31 23 87   38 100 
  Кырг.тар. 6г 42 12 7 23   45 100 
  Кырг.тар. 6д 43 11 15 17   60 100 
  жалпы   85 23 22 40   53 100 
  Кырг.тар. 7а 42 11 5 26   38 100 
  Кырг.тар. 7б 42 8 8 26   38 100 
  Кырг.тар. 7в 42 4 7 31   26 100 
  Кырг.тар. 7г 42 6 7 29   31 100 
  жалпы   168 29 27 112   33 100 
  Кырг.тар.  7 д 47 8 9 30   36 100 
  Кырг.тар. 7и 46 13 10 23   50 100 
  жалпы   93 21 19 53   43 100 
  Кырг.тар. 8а 37 8 3 26   30 100 
  Кырг.тар. 8б 36 7 7 22   39 100 
  Кырг.тар. 8в 38 3 8 27   29 100 
  Кырг.тар. 8г 37 4 14 19   49 98 
  жалпы   148 22 32 94   36 100 
  Кырг.тар. 8к 38 6 19 13   66 100 
  Кырг.тар. 8д 42 12 16 14   67 100 
  жалпы   80 18 35 27   67 100 
  Кырг.тар. 9а 33 6 5 22   33 100 
  Кырг.тар. 9б 33 4 6 22   30 100 
  Кырг.тар. 9в 34 5 5 24   29 100 
  Кырг.тар. 9г 36 6 8 23   39 100 
  Кырг.тар. 9д 37 6 10 21   43 100 
  жалпы   173 27 34 112   35 100 
 

 Кырг.тар. 9к 33 4 20 9   73 100 
  Кырг.тар. 9л 35 7 19 9   74 100 
  Кырг.тар. 10а 34 8 5 21   38 100 
  Кырг.тар. 10б 30 6 4 20   33 100 
  Кырг.тар. 10в 21 5 8 8   62 100 
 

 жалпы   85 19 17 49   47 100 
  Кырг.тар. 11а 29 8 5 16   45 100 

  Кырг.тар. 11б 26 11 4 11   58 100 
  Кырг.тар. 11в 28 4 5 17   32 100 
   жалпы   83 23 14 44   45 100 
 

            



Таблицада  корунуп  тургандай география сабагынан 9 -л классында билим сапатынын 85% 

болуп  ,тарых сабагынан да 74% эн жогорку пайызды корсоткондугу  байкалган.Ал эми 

билим сапатынын төмөндугу география сабагынан 6-в класстан байкалат.  Тарых 

сабагынан 5-б ,8 -в класстарда байкалат. Бул окуучуларынын үй тапшырмасын аткарбай, 

жоопкерчиликтин төмөндөшү өспүрүм окуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө байланыштуу 

болушу мүмкүн. Ушул жаштагы  окуучулар ата-энесинин көзөмөлүнөн чыгып,  бардык 

ойлору бири-бири менен баарлашуу, убакыт өткөрүү, сабакка болгон кызыгуулары 

төмөндөп кетет, ошол себептен билим сапаты бардык эле класстарда төмөндөп кеткенин 

көрө алабыз. Ошондой эле класстарда балдардын санынын коптугу да оз таасирин 

тийгизбей койбойт. Башка класстарда билим сапатынын жогорулашын корро алабыз.Бул 

окуучулардын жоопкерчилик менен мамиле кылышы, класс жетекчинин ата-энелер менен 

тыгыз байланышта иштей билүүсү деп түшүнсөк болот. 

  2020-2021-окуу жыл ичинде  алынган  тарых жана география сабактарынан  срездер 

боюнча маалымат  

8-класстар арасында болуп ɵттү. Тесттин суроолоруна окуучулардын кɵпчүлүгү туура 

жооп беришкен. Натыйжад  тарых сабагынан: 

8-а класс-60% .         8-б класс   -54%    ,8-в  класс-54%  ,  8-г  класс-61%  ,8-д класс-60%  

,8-и  класс57%    

Жалпы 58% 

География сабагынан  8-а класс-60%  , 8-б класс-54%  ,  8-в  класс-54%  , 8-г  класс-61%   

,8-д класс-60 %  ,    8-и класс-58% 

Жалпы 58%                     

    Жалпысынан окуучулардын билим сапаты орто мектептин билим денгээлине жооп бере 

тургандыгы белгилүү болду. 

                    Олимпиада жɵнүндɵ маалымат. 

Ноябрь айында мектеп ичинде предметтер боюнча 9-11 –класстар арасында олимпиада 

болуп ɵттү .  Мектеп ичинде тарых ,география сабактарынан ɵткɵрүлдү. Олимпиаданын 

материалдары бирикменин кеӊешмесинде каралып  тапшырмалар берилди . Тарых  

предмети боюнча  9-  11- класстар арасында болуп ɵттү. Мектеп ичинде  ɵткɵрүлгɵн 

сынактан жакшы бааларга ээ болушту.    Мектеп ичинде ɵткɵрүлгɵн  олимпаданы 

методикалык иштер боюнча директордун орун басары К.А. Бегалиева жыйынтыгын 

чыгарып, район аралык олимпиадга  тарых,география предметтери боюнча 1-2 –орун 

алган окуучуларды райондук олимпиадага барышты .               

                Класстан тышкаркы иш-чаралары 

2020-2021 окуу жылында 20 январдан-30 январь аралыгында бирикменин жумалыгы 

болуп ɵттү . 25.01.2021 ачылуу болду. Бирикменин мугалимдери баардыгы аракет 

кылышып эӊ сонун сабактарды ɵтүштү.Негизинен мектепте офлайн окуган окуучулар 

катышып жатышты. 11-б классына Дуйшоналиева Роза  «Кыргызстандын улуттук 

боштондук күрɵшү»  Жолдошева Айпери 5 класстарга «Кесиптер дүйнɵсу»,    9-



класстарга Асылбекова Лариса «Ысык-Кɵл облусу,Акынова Чынара «Становление и 

развитие Кыргызской нацианальной государственности»..Чтбаева Ракыя «Талас 

облусу».,5 класстарга  Бердибекова Айжан Карыбекова Нургул  «Египеттин диний 

ишенимдери» деген сабактарын кɵрсɵтүштү.Жумалыктын аралыгында   

«Кыргызстандын аймагындагы архитектуралык жана табигий эстеликтер» деген темада 

жана   «Өз жериӊдин флора жана фаунасы»  онлайн конкурс болду.ошондой эле 

окуучулардын китепке кызыгуусун артыруу максатында «Китептер тарых жана 

география маалыматтарынын ачкычы» деген темада    китеп  кɵргɵзмɵсү уюштурулду. 

 Класстар арасында класстык сааттар откорулуп жатат. Мисалга  быйылкы жылдын 

кɵйгɵйү болгон «Ковит19»,  «Биринчи байлык  ден-соолук».23-февральга арналган ачык 

сааттар ɵткɵрүлдү. 

Жыйынтык : Мектептин күчтүү жактары. 

Мектеп ар кандай теникалык каражаттар менен камсыздалган.Кыргыз класстарында 

киттептер менен камсыздалган. Мугалимдин оз кесибин сүйүүсү. 

Мектептин кɵйгɵйлɵрү: Окуучулардын  санынын кɵптүгү. Тарых ,география 

сабактарына керек болгон карталардын жоктугу.Окуучулардын класстарда окушу  

мугалим толук камдуу карталарда кɵтɵкүп жүрүп сабактарда пайлаланалбай калышы. 

Орус класстарда китептердин жоктугу.  Кыргыз класстарда балдардн саны 35-44, ал эми 

орус класстарда 45-50   болушу билим деӊгээлинин  тɵмɵн болушуна алып келет деп 

ойлойм. 

      Жогоруда көрсөтүлгөн  анализдин негизинде биз  тарых жана геогрфия 

бирикмесинин жамааты жакшы ийгиликтерге, жакшы көрсөткүчтөргө жетишип, 

2020-2021-окуу жылын аяктап жатабыз  деп ойлоймун.  Биздин балдарга берген 

билимибиз жугуштуу болуп, бүгүнкү глобалдашуу жана компьютерлештирүү 

заманында улутунун нарк-касилин жан дүйнөсүндө уялаткан, эли-жерин  сүйгөн 

жаркын патриотторду, ары билимдүү, ары илимдүү, адептүү, маданияттуу 

инсандарды тарбиялоого бир аз да болсо өз салымыбызды кошуп келе 

жатканыбызга өтө кубанычтабыз. 

    Өзүбүздүн интеллектибиз менен билимибизди күн сайын өнүктүрө билип, 

чыгармачылык жөндөмүбүздү арттыруу менен мезгилдин талабынан артта калбай 

Ата-Журтубуздун алдында өз милдетибизди аткарып,  эне тилибизди, ата 

мурастарын  урматтап сактоо менен урпактарга татыктуу өткөрүп берүү – 

өзүбүздүн ыйык парзыбыз деп эсептейбиз. 

 


